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Настоящите технически спецификации за определяне на характеристиките и 
функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се 
разработиха на основание чл. 48-52 от Закона за обществените поръчки. 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Предмет на обществената поръчката е „Избор на изпълнител на СМР за обект: 
„Благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище „Христо 
Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй”” 

Описание: 
Предметът на поръчката обхваща извършване на СМР, включително доставка и 

монтаж на градско обзавеждане на пространството, разположено източно от читалище 
„Христо Ботев” – УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй. Основна цел на поръчката е чрез 
предвидените дейности по обновяване и благоустройство на мрежите от площи за широко 
обществено ползване да се създаде привлекателна градска среда на територията на община 
Козлодуй. Освен предвидените ремонтни дейности при изпълнението на дейността, е 
включена и доставка и монтаж на елементи от градското обзавеждане – пейки, кошчета, 
питейни фонтанки, табели и др. Предвидено е и изграждане на детска площадка. При 
изпълнението предмета на поръчката, ще бъдат изпълнени СМР по следните части от 
одобрения работен проект: 

- Част Архитектурно строителна; 
- Конструктивна част; 
- Архитектурна част; 
- Част Геодезия; 
- Част ВиК инсталации; 
- Част Автоматизирана подземна поливна система; 
- Част Електроинсталации; 
- Част Паркоустройство и благоустройство; 
- Доставка на градско обзавеждане. 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срок за изпълнение на обществената поръчка - не повече от 120 (сто и двадесет) 
календарни дни. 

Срокът за изпълнение за обекта започва да тече от датата на подписване на Протокол 
за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 
(Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към 
чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството). 

Максималният срок за изпълнение на проекта, в изпълнение на който се изпълнява 
настоящата обществена поръчка е 14.05.2022 г. 

3. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Място за изпълнение на поръчката – гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца. 

4. НОРМАТИВНА РАМКА 

Изпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка 
трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативни актове, 
а именно: 

• Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му; 

• Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му; 
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• Правилник за изпълнение и предаване на строителни и монтажни работи за 
съответните видове работи; 

• Закони, правилници и наредби, регламентиращи осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд; 

• Действащите технологични спецификации за влаганите материали, 
изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и 
на доставените материали и оборудване; 

• Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

• Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България; 

• Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

 

5. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР 

Мрежата от площи за широко обществено ползване в град Козлодуй е изградена през 
70-те години на миналия век и е силно амортизирана. Основна цел на дейността е чрез 
обновяване и благоустройство да се създаде привлекателна градска среда в Общината. Към 
момента мрежите от площи за широко обществено ползване са в изключително лошо 
състояние – настилките са с различна степен на амортизация и са в лошо техническо 
състояние, растителността е съставена предимно от висока и средна декоративна 
растителност, съществуващото градинско обзавеждане е амортизирано, в това число и 
кошчетата за отпадъци. Не е изградена инфраструктура за ползване от лица с увреждания.  

Предвидено е благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище 
„Христо Ботев” - УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй с площ от 6890 м2. Освен ремонтни 
дейности в изпълнението на дейността е включена и доставка и монтаж на елементи от 
градското обзавеждане – пейки, кошчета, питейни фонтанки, табели и др. Предвидено е 
извършване и монтаж и на детска площадка.  

При изпълнението на предмета на поръчката ще бъдат изпълнени СМР по следните 
части от одобрения работен проект: 

- Част Архитектурно строителна; 
- Конструктивна част; 
- Архитектурна част; 
- Част Геодезия; 
- Част ВиК инсталации; 
- Част Автоматизирана подземна поливна система; 
- Част Електроинсталации; 
- Част Паркоустройство и благоустройство; 
- Доставка на градско обзавеждане. 
 
Предвидени за изпълнение са следните СМР: 

ОДОБРЕНИ ДЕЙНОСТИ МЯРКА КОЛИЧЕСТВО 

А. ВОДНО ОГЛЕДАЛО И ФОНТАН С ВОДНИ 
ЕФЕКТИ 

    

І. ЗЕМНИ РАБОТИ     
Масов машинен изкоп с дълбочина до 1,40 м м³ 109,00 
Обратна засипка м³ 19,00 
Подложка от трамбован чакъл с височина 0,5 м м³ 27,00 
II. БЕТОНОВИ РАБОТИ     
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Подложен бетон клас С 16/20 (В20) под ивични 
фундаменти и шахта за източване с височина мин. 
10 см 

м³ 1,40 

Подложен бетон клас С 16/20 (В20) под дънна 
плоча с височина мин. 10 см 

м³ 5,40 

Бетон клас С 16/20 (В 20) за ивични фундаменти и 
шахта за източване 

м³ 9,40 

Бетон клас С 16/20 ( В20) за дънна плоча с 
височина 15 см 

м³ 8,40 

Бетон клас С 16/20 (В20) за ограждащи стени - 
бордове с дебелина 22 см 

м³ 4,60 

      
ІIІ.  КОФРАЖНИ РАБОТИ     
Кофраж за ивични фундаменти - външен и 
вътрешен 

м² 38,00 

Кофраж за стени - бордове-външен и вътрешен м² 46,00 
      
IV. АРМАТУРНИ РАБОТИ     
Стомана клас В 250 (АI )- ф 8 мм кг 264,00 
Стомана клас В 250 (АI) - ф 10 мм кг 126,00 
Стомана клас В 420  (АIII) - N 10 мм кг 1750,00 
Пластмасови фиксатори за фиксиране на 
арматурата в бордовете 

бр. 60,00 

      
Б. ПОМПЕНА СТАНЦИЯ     
І. ЗЕМНИ РАБОТИ     
Масов машинен изкоп с дълбочина до 2,40 м м³ 74,50 
Ръчно почистване  на дъното на изкопа: 10-15 см, 
за полагане на подложен бетон 

м³ 1,50 

Обратна засипка м³ 45,00 
      
II. БЕТОНОВИ РАБОТИ     
Подложен бетон клас С 16/20 (В20) под дънна 
плоча с височина мин. 10 см 

м³ 1,50 

Бетон клас С 16/20 ( В20) за дънна плоча и шахта с 
дебелина 25 см 

м³ 3,20 

Бетон класС 16/20 ( В20) за стени и шахта с 
дебелина 25 см 

м³ 6,20 

Бетон клас  С 16/20 (В20) за покривна плоча и борд 
за люк с дебелина 15 см 

м³ 1,60 

Бетон клас  С 16/20  (В20) за три броя капаци за 
затваряне на люка 

м³ 0,065 

      
ІIІ.  КОФРАЖНИ РАБОТИ     
Инвентарен кофраж за дънна плоча и ограждащи 
стени-външен и вътрешен 

м² 54,00 

Инвентарен кофраж за покривна плоча м² 9,00 
      
IV. АРМАТУРНИ РАБОТИ     
Стомана клас В 250 (АI )- ф 8 мм кг 129,51 
Стомана клас В 420  (АIII) - N 10 мм кг 490,40 
Стомана клас В 420  (АIII) - N 14 мм кг 38,25 
Пластмасови фиксатори за фиксиране на бр. 70,00 
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арматурата в стените 
      
В.  ВОДОМЕРНА ШАХТА     
І. ЗЕМНИ РАБОТИ     
Масов машинен изкоп с дълбочина до 2,35 м м³ 42,20 
Ръчно почистване  на дъното на изкопа: 10-15 см, 
за полагане на подложен бетон 

м³ 1,00 

Обратна засипка м³ 25,40 
      
II. БЕТОНОВИ РАБОТИ     
Подложен бетон класС 16/20 ( В20) под дънна 
плоча с височина мин. 10 см 

м³ 1,00 

Бетон клас С 16/20 ( В20) за дънна плоча с 
дебелина 25 см 

м³ 1,82 

Бетон клас  С 16/20  (В20)  за ограждащи стени с 
дебелина 25 см 

м³ 4,50 

Бетон клас  С 16/20 (В20) за покривна плоча и борд 
за люк с дебелина 15 см 

м³ 1,05 

Бетон клас С 16/20 ( В20) за три броя капаци за 
затваряне на люка 

м³ 0,065 

      
ІIІ.  КОФРАЖНИ РАБОТИ     
Инвентарен кофраж за дънна плоча и ограждащи 
стени-външен и вътрешен 

м² 40,00 

Инвентарен кофраж за покривна плоча м² 4,80 
      
IV. АРМАТУРНИ РАБОТИ     
Стомана клас  В 250 АI - ф 8 мм кг 95,05 
Стомана клас  В 420 АIII - N 8 мм кг 30,40 
Стомана клас В 420  АIII - N 10 мм кг 254,10 
Стомана клас В 420  АIII - N 14 мм кг 36,42 
Пластмасови фиксатори за фиксиране на 
арматурата в стените 

бр. 55,00 

      
І ДЕМОНТАЖНИ  РАБОТИ     
Разбиване на бетонова настилка - павилион м³ 7,00 
Разваляне на клоцове около дървета,  изградени от 
бордюрни елементи от бордюрни елементи 

м' 58,00 

Ръчно натоварване и разтоварване на стр. отпадъци м³ 9,00 
Превоз на строителни отпадъци до 30 км. м³ 9,00 
      
ІІ.  АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ     
1. БЕТОНОВИ РАБОТИ - ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ      
Бетон клас С16/20  за изпълнение на видим бетонов 
подпорен зид с декоративно обработена 
повърхност, дебелина 20 см. Н=120см., в т.ч. 90 см. 
под нивото на паважната настилка, от бетон клас 
С16/20 (В20) за оформяне на клоцове за монтаж на 
дървените пейки  

м³ 4,50 

Също, но за изграждане  на  пясъчник на площадка 
за деца до 3 г. 

м³ 2,00 

Също, но за поставяне на кашпи около водното 
огледало 

м³ 4,70 

Бетон клас С16/20 за основа на ограда от 
стоманени студеноогънати профили и декоративни 

м³ 10,50 
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пана  - парапет на детска площадка 
Бетон клас С12/15 за наклон по дъното на водното 
огледало с дебелина от 6 до 18 см. 

м³ 5,60 

      
2. НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ - ДОСТАВКА И 
ПОЛАГАНЕ 

    

Настилка от бетонови плочи с релефна повърхност  
с размери 40/40/6 см. - цветни  (тактилна настилка) 
за ориентация на хора с увреждания  

м2 8,00 

Настилка от двуцветни паважни  елементи    с 
дебелина 6 см. на пясъчна подложка от 5 см. - 
клинкерни павета в два цвята сиво с фаска 3-4 мм, 
произведени в Европейския съюз с 50 години 
гаранция. Да отговарят на следните характеристики 
съгласно EN 1344, доказани в лабораторни 
условия: натоварване -средна стойност мин. 145 
N/мм и по-висока, категория Т4; отклонения в 
размерите - в дължина до 1 мм, в ширина до 2 мм, 
във височина до 1мм, категория R1; износване на 
повърхностния слой - средна стойност 220 мм3 и 
по-ниска, категория А3; устойчивост на хлъзгане - 
категория U3; устойчивост на замръзяване 
/размразяване - категория FP 100; водопоглъщане - 
средна стойност 2% и по-ниска; състав - глина, 
изпечена при мин. 1200 градуса С.  

м2 235,00 

Настилка от цветни паважни елементи с дебелина 6 
см. на пясъчна подложка от 5 см. клинкерни павета 
в цвят брик с фаска 3-4 мм, произведени в 
Европейския съюз с 50 години гаранция. Да 
отговарят на следните характеристики съгласно EN 
1344, доказани в лабораторни условия: натоварване 
-средна стойност мин. 145 N/мм и по-висока, 
категория Т4; отклонения в размерите - в дължина 
до 1 мм, в ширина до 2 мм, във височина до 1мм, 
категория R1; износване на повърхностния слой - 
средна стойност 220 мм3 и по-ниска, категория А3; 
устойчивост на хлъзгане - категория U3; 
устойчивост на замръзяване /размразяване - 
категория FP 100; водопоглъщане - средна 
стойност 2% и по-ниска; състав - глина, изпечена 
при мин. 1200 градуса С.  

м2 50,00 

Настилка от плочи от цепен камък с фуги, 
запълнени с циментов разтвор 1:1, положени върху 
вароциментов разтвор с дебелина 3 см. )5:3:18) 

м2 75,00 

Настилка от плоци на тревна фуга от цепен камък - 
плочопътека 

м2 37,00 

Бетонова настилка  с дебелина 10 см. от бетон клас 
С16/20 (В20) детска площадка и беседки  - детска 
площадка и беседки 

м³ 54,00 

Изравнителна гланцирана циментова замазка с 
деб.10 мм. 

м2 540,00 

Ударопоглъщаща  настилка от филц и пясък с 
фракция  0.2мм<0.2мм. -0.8мм., 2.0мм. - 4.0мм. и 
едър пясък/ситен чакъл - промит и дезинфекциран 
с фракция 2мм<d<8 мм. с деб. 16 см. 

м2 65,00 

Филц с фракция d>8 мм. и дебелина 10 см. под 
ударопоглъщащата пясъчна настилка  

м³ 7,00 
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Бордюр от цветни паважни елементи  с деб. 6 см.-
цвят брик , ограничаващ детска площадка за деца 
до 3 г. 

м2 16,00 

Двуслойна саморазливна синтетична каучукова 
настилка  с подложен слой от SBR гранули 
(стиренбутадиенова гума) 0.2мм. -0.8мм., 2.0мм. - 
4.0мм. със свързващ ароматен биндер и горен 
завършващ слой на  саморазливната синтетична 
каучукова настилка с ЕРДМ цветни гранули ( 
етилен пропилен диенмономери) 0.5мм. -1.5мм., 
1.0мм. - 3.0мм.със свързващ ароматен или 
алифатенбиндер и с цвят по избор на архитекта. 
настилката се полага по технологията на 
производителя върху  изравнителната циментова 
замазка на бетоновата настилка. 

м2 500,00 

Един лист полиетиленово фолио 100μκ - 
технологичен за изпълнение на бетоновите 
настилки 

м2 540,00 

! лист геотекстил за дрениране на паважни и др. 
настилки 0.600кг/м2 

м2 2140,00 

Пясъчна подложка с деб. На слоя 5 см от пясък, 
филц фракция 0мм<d<10мм. ( само поддвуцветни и 
цветни паважни настилки и плочи от цепен камък 

м³ 20,00 

Уплътнен пласт от баластра ( Ео=250МРа) с 
дебелина на слоя 30см. от трошен камък в т.ч.  
Рециклиран добавъчен материал с фракция 15-75 
мм. под бетонови настилки 

м³ 162,00 

Също но с деб. 25 см под цветни паважни настилки 
и др. 

м³ 162,00 

Водеща ивица 10/25/50 - легнала м 90,00 
Градински бордюр 8/16/50  (арх. н-ки и клоцове 
около дървета ) 

м 103,00 

Подложен бетон марка С12/15  под водеща ивица 
10/25/50 - легнала 

м3 2,25 

Подложен бетон марка С12/15  под градински 
бордюр 8/16/50  

м3 1,25 

      
3. ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ     
3.1. Хидроизолации на водомерна шахта и 
помещение на помпена станция 

    

Един лист полиетиленово фолио 100μκ - 
технологичен за изпълнение на бетоновите 
настилки 

м2 23,30 

! лист геотекстил .за дрениране на паважни и др. 
настилки 0.600кг/м2 

м2 23,30 

Битумна хидроизолационна мушама тип  "усилен 
воалит"  с дебелина 2х3 мм. от SBS модифициран 
битум, армиран със стъклен воал, залепена на 
топлобитумно лепило 

м2 146,60 

Обмазка с битумен  грунд - 2 ръце по бетонови 
повърхности  двукратно 

м2 50,00 

Фина изравнителна циментова замазка с деб.10мм. м2 123,30 
Доставка и полагане на дренажна защитна 
мембрана от високоплътен полиетилен на бутони 
за защита на битумната хидроизолация по 
външната повърхност на бетоновите стени 

м2 75,00 
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3.2. Хидроизолации на басейна на водното 
огледало 

    

Един лист полиетиленово фолио 100μκ - 
технологичен за изпълнение на бетоновите 
настилки 

м2 54,00 

! лист геотекстил  .за дрениране на паважни и др. 
настилки 0.600кг/м2 

м2 54,00 

Изравнителна циментова замазка по дъно и стени 
на водното огледало с деб. 10 мм. 

м2 72,00 

Водоплътна полимерно модифицирана циментова 
замазка (цимент : пясък 1:2.5) с добавка за 
водоплътност в пропорция от 1% от теглото на 
цимента при дебелина до 30 мм. 

м2 66,80 

Армировъчна лента от стъклофибърна мрежа за 
армиране на прехода  - дъно стена 

м2 10,00 

      
3.3. Покритие на покрива на беседки  - шатри     
Хидроизолационен слой в/у дъсчената обшивка на 
базата на битумна или битумно-полимерна мушама 
- дебелина мин. 3 мм. 

м2 45,00 

Покривно покритие от битумни ивици с минерална 
посипка – положено върху дъсчената обшивка на 
покривната конструкция на беседките - шатри . 
Покритието е двупластово, положено върху 
подложен лист от битумна мушама, с цвят по 
изборп на главния проектант. 

м2 45,00 

      
4. ОБЛИЦОВЪЧНИ  РАБОТИ     
Облицовка от плочи студоустойчив гранитогрес с 
деб. 1.2 см. върху крайното покритие от 
водозащитна водоплътна циментова замазка 

м2 72,00 

      
5.БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ     
Грундиране с антикорозионен грунд за метал и 
боядисване с автоемайллак двукратно на тръбен 
парапет   от  стоманени тръби ф 50 с Н=1.00м.   - 
парапет на детска площадка 

м2 95,00 

      
6.СТРОИТЕЛНО ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ     
Доставка и монтаж на метален парапет от тръбен 
парапет  от  стоманени тръби ф 50 с Н=1.00м.   - 
парапет на детска площадка 

м 95,00 

      
І. ВОДОПРОВОД      
1. ВОДОМЕРНА ШАХТА     
Изкоп за шахта с дълб.до 2,0м-машинно на 
транспорт 

м3 16,00 

Извозване на излишната пръст м3 7,00 
Обратно засипване с трамбоване през 20 см с  меки 
земни почви 

м3 9,00 

Дървен капак с изолационна вата бр 1,00 
Циментова замазка 2 пласта м2 17,00 
Направа на водомерна шахта - строителна част бр 1,00 
Дренажна призма м3 0,50 
ПЕВП тръби ф90 /PN10/ м 2,00 
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PVC тръба ф75 м 6,00 
Укрепване на водомер в шахта бр 1,00 
Комбиниран водомер за студена вода DN 80; Q=40 
м3/ч 

бр 1,00 

Спирателен кран 3" бр 1,00 
Филтър за водомер 3" бр 1,00 
Обратна клапа 3" бр 1,00 
Спирателен кран с изпразнител3" бр 1,00 
      
2. ПЛОЩАДКОВ  ВОДОПРОВОД     
Изкоп в земна почва с ширина до1,20м и дълб.до 
2,00м- машинно  

м3 185,00 

Ръчен изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и 
дълб.до 2,00м 

м3 46,00 

Подложка и засипка с пясък с трамбоване м3 60,50 
Обратно засипване с мека земни почви, с 
трамбоване през 20см 

м3 170,50 

Извозване на излишната пръст м3 60,50 
Доставка и монтаж на ПЕВП 
Ф90/PN10/,вкл.фасонни части 

м 4,00 

Доставка и монтаж на ПЕВП 
Ф32/PN10/,вкл.фасонни части 

м 148,00 

Доставка и монтаж на ПЕВП 
Ф20/PN10/,вкл.фасонни части 

м 23,00 

Водовземна скоба ф90/1" бр 1,00 
ТСК 1/2"-комплект бр 2,00 
ТСК 3/4"-комплект бр 2,00 
Тапа ф32 бр 1,00 
Питейна фонтанка бр 2,00 
Пожарен хидрант 70/80 - надземен бр 1,00 
Указателни табели за  ТСК и ПХ бр 5,00 
Изпитване на водопровод м 175,00 
Дезинфекция на водопровод м 175,00 
Проби от ХЕИ бр 3,00 
Извозване на строителни отпадъци м3 1,00 
      
ІІ. КАНАЛИЗАЦИЯ      
1. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ     
Изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и 
дълбочина до 2,00м - машинно 

м3 167,00 

Изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и 
дълбочина до 2,00м - ръчно 

м3 42,00 

Подложка и засипка с пясък /с трамбоване/ м3 82,00 
Обратно засипване с трамбоване през 20 см с меки 
земни почви 

м3 127,00 

Извозване на излишна пръст  м3 82,00 
PVC тръби ф110 - дебелостенни / SN 4/, вкл. 
фасонни части 

м 72,00 

PVC тръби ф160 - дебелостенни / SN 4/, 
вкл.фасонни  части 

м 89,00 

Ревизионна шахта  от готови стб.елементи ф800 с 
чугунен капак ф60 и дълбочина до 2,00м  

бр. 1,00 

Ревизионна шахта  от готови стб.елементи ф1000 с 
чугунен капак ф60 и дълбочина до 2,00м  

бр. 5,00 
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ТСК 1 1/2"-комплект бр 1,00 
Отводнителен улей с решетка и сифон срещу 
неприятни миризми - клас на натоварване В 125  и 
оттичане ф 160 

м 5,50 

Изпитване на хоризонтална канализация м 161,00 
Събиране, изнасяне и извозване на строителни 
отпадъци 

м3 1,00 

      
ІІІ. ФОНТАННА  ИНСТАЛАЦИЯ      
1.ВОДОПРОВОД     
Изкоп в земна почва с ширина до1,20м и дълб.до 
2,00м- машинно  

м3 85,00 

Подложка и засипка с пясък с трамбоване м3 38,00 
Обратно засипване с мека земни почви, с 
трамбоване през 20см 

м3 47,00 

Извозване на излишната пръст м3 38,00 
Доставка и монтаж на ПЕВП 
Ф140/PN10/,вкл.фасонни части 

м 17,00 

Доставка и монтаж на ПЕВП 
Ф75/PN10/,вкл.фасонни части 

м 42,00 

Доставка и монтаж на ПЕВП 
Ф63/PN10/,вкл.фасонни части 

м 12,00 

Доставка и монтаж на ПЕВП 
Ф50/PN10/,вкл.фасонни части 

м 19,00 

Изпитване на водопровод м 90,00 
      
2.СЪОРЪЖЕНИЯ      
2.1. ВОДЕН  ЕФЕКТ      
Помпа  Q=20m3/h  H=15m. N = 2(2  kW бр. 2,00 
Честотно управление - 2,2 KW бр. 1,00 
Контролер за управление на помпа  бр. 1,00 
Дюза  Q=249л/мин.; Н=3.00м.   бр. 1,00 
Арматура за вграждане BWD 20-175 E бр. 1,00 
INOX тръба 2"-30см. бр. 1,00 
Дюза Q=7.2л/мин.; Н=1.00м. бр. 32,00 
Колектор за дюзи INOX 304 - 32 бр. 1,00 
INOX тръба 1/2"-30см. бр. 32,00 
Смукател  350/350/125 Е бр. 1,00 
      
2.2. ФИЛТЪРНА ИНСТАЛАЦИЯ      
Филтър пясъчен D 600 (в комплект с помпа)  - 
1,1kW 

бр. 1,00 

Пясък кварцов (торба 25 kg) бр. 5,00 
Вливна дюза ESD 15 E бр. 2,00 
Преходник  бр. 2,00 
Скимер стенен, Inox бр. 1,00 
Сифон за вграждане  бр. 1,00 
Преливник  бр. 1,00 
      
2.3.ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ      
Осветително тяло  LED 350 /01 бр. 10,00 
Стойка за осветителни тела  бр. 10,00 
Куплунг захранващ  24 V DC /01 бр. 10,00 
Трансформатор подводен 250 / 24 V /01 бр. 1,00 
Кабел захранващ 24V DC /15.0 m/01 бр. 1,00 
Кабел захранващ 24V DC /1.0 m/01 бр. 9,00 
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Табло - Тф - комплект с автоматичен предпазител и 
автоматика 

бр. 1,00 

      
2.4. СЪОРЪЖЕНИЯ   
Воден ефект    
Филтърна инсталация    
Ел. захранване, осветление и автоматика 25 % 
от доставката 

  

   
ЧАСТ: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ "АВТОМАТИЗИРАНА  
ПОДЗЕМНА ПОЛИВНА СИСТЕМА"  
І. ТРЪБНА МРЕЖА       
РVС тръба муфирана - външен канал 
Ф110мм/2.2мм/ SN2 

м 20,00 

ПЕВП Тръба Ф63  / PN10 - 100m-ролка м 300,00 
РЕ100 Тръба 32х2.0мм  - 200m м 1000,00 
РЕ Тройник PN10 63 x 63 x 63 бр. 1,00 
РЕ Тройник PN10 32 x 32 x 32 бр. 32,00 
РЕ Коляно PN10 63 x 63 бр. 6,00 
РЕ Коляно PN10 32 x 32 бр. 24,00 
РЕ Муфа PN10 63 X 63 бр. 3,00 
РЕ Муфа PN10 32 X 32 бр. 10,00 
РЕ Тапа PN10 63 бр. 2,00 
РЕ Адаптор мъжки PN10 63 x 2” бр. 2,00 
РЕ Коляно женско PN10 32 x ¾” бр. 49,00 
РЕ Коляно мъжко PN10 32 x 1” бр. 3,00 
РЕ Коляно мъжко PN10 32 x 3/4” бр. 3,00 
РЕ Адаптор мъжки PN10 32 x 1” бр. 20,00 
РЕ Водовземна скоба  PN10  32 X 3/4" бр. 75,00 
Нипел РЕ 3/4" х 3/4" бр. 5,00 
Нипел РЕ 1" х 1" бр. 5,00 
PЕ Водовземна скоба Ø63 x 3/4" мет.пръстен бр. 5,00 
PЕ Водовземна скоба Ø63 x 1" мет.пръстен бр. 5,00 
Тефлон профи лента бр. 15,00 
      
ІІ. СЪОРЪЖЕНИЯ       
Помпа  Q=3.6m3/h  H=4 атм. бр. 1,00 
Табло - Тф - комплект с автоматичен предпазител и 
автоматика 

бр. 1,00 

Разпръсквачроторен, височина на тялото 19 см, 
височина на изскачане 10 см , пълнокр./рег. сектор 
(50~360 º) + вграден затварящ клапан, с 12 бр. 
стандартни червени дюзи (0.1 - 3.22 м3/ч.), работно 
налягане 1.7 - 4.5 bar, радиус от 6.4 - 15.0 м, 
траектория на водата за стандартни червени дюзи 
25 градуса, и 13 градуса за сиви дюзи нисък ъгъл, 
присъединителна резба 3/4'' 

бр. 32,00 
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Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина 
на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2'' + 
ротаторна дюза, радиус 2.5 - 4.6 м., рег. сектор 
(90~210 º), тъмночервена, дебит от 0.61 - 1.89 
литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar., 
вграден филтър за предпазване от запушване, 
"doublepop" функция см + дюза , радиус 2.5 - 4.6 м., 
рег. сектор (90~210 º),  

бр. 37,00 

Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина 
на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2'' + 
ротаторна дюза,  радиус 4.0 - 6.4 м, рег. сектор 
(90~210 º), черна дебит от 1.18 - 3.80 литра/минута, 
работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър 
за предпазване от запушване, "doublepop" функция 
10см + дюза  радиус 4 - 6.4 м., рег. сектор (90~210 
º), черна 

бр. 20,00 

Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина 
на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2'' + 
ротаторна дюза, радиус 6.7 - 9.1 м, рег. сектор 
(90~210 º), синя, дебит от 2.63 - 9.37 литра/минута, 
работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър 
за за предпазване от запушване, "doublepop" 
функция  

бр. 26,00 

Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина 
на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2'' + 
ротаторна дюза, радиус 6.7 - 9.1 м, фикс. сектор 360 
º, сива дебит от 10.98 - 16.07 литра/минута, работно 
налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за 
предпазване от запушване, "doublepop" функция  

бр. 1,00 

Разпръсквачдефлекторен, височина на тялото 18 
см, височина на изскачане 10 см, диаметър на 
главата 3.0 см, вграден филтър против запушване, 
работно налягане 1.4 - 4.8 bar, присъединителна 
резба 1/2'' 

бр. 4,00 

Дюза , радиус 3.6 - 4.5 мДюзаротаторна - ъглова, 
радиус 3.6 - 4.5 м, рег. сектор (45~105 º), светло 
синя, дебит от 0.61 - 2.00 литра/минута, работно 
налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за 
предпазване от запушване, "doublepop" функция. 
рег. сектор (45~105 º), светло синя 

бр. 2,00 

Дюза ротаторна - страна ляво, 1.5 - 4.5 м., рег. 
сектор (45~105 º), слонова кост, дебит от 0.72 - 0.98 
литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, 
вграден филтър за предпазване от запушване, 
"doublepop" функция  

бр. 1,00 

Дюза ротаторна - страна дясно, 1.5 - 4.5 м., рег. 
сектор (45~105 º), мед, дебит от 0.72 - 0.98 
литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, 
вграден филтър за предпазване от запушване, 
"doublepop" функция  

бр. 1,00 

Инструмент за настройка, радиус/сектор бр. 1,00 
Професионална тръба Ф16 мм. - 30 метра л.м. 120,00 
Коляно 1/2"-коничен накрайник бр. 88,00 
Коляно 3/4"-коничен накрайник бр. 152,00 
Клапан електромагнитен - 1"Ж, без регулатор на 
дебита със соленоид на 9V, дебит от 0.05 - 7.0 м3/ч, 
работно налягане от 1.5 - 10.0 bar, работна 
температура 66 º,двойно действащ мембранен 

бр. 17,00 
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механизъм против загуба на вода, размер 13 см H х 
11 см L х 6 см W 

Клапан електромагнитен - 1"Ж, с  рег.на дебита, 
без соленоид, дебит от 0.05 - 7.0 м3/ч, работно 
налягане от 1.5 - 10.0 bar, работна температура 66 
º,двойно действащ мембранен механизъм против 
загуба на вода, размер 13 см H х 11 см L х 6 см W 

бр. 3,00 

Хидроизолираща връзка 3х0,75мм  бр. 60,00 
Програматор  4 станции без соленоид бр. 3,00 
Програматор  6 станции без соленоид бр. 2,00 
Датчик за дъжд  бр. 5,00 
Батерия 9V бр. 10,00 
Шахта за клапани , кръгла Ø25 H=261 mm B/G  със 
заключваща се дръжка 

бр. 1,00 

Шахта за клапани   12" B/G, правоъгълна / 28 x 41 x 
h=33 cm, със  закл. дръжка 

бр. 3,00 

Шахта за клапани B/G, правоъгълна / 39 x 56 x 
h=33 cm, със  закл. дръжка 

бр. 2,00 

Шахта за клапани , кръгла / D = 21,00 cm, със 
сферичен кран 3/4" 

бр. 5,00 

Колектор за клапани 3-пътен / холендров 1"Ж бр. 2,00 
Колектор за клапани 4-пътен / холендров 1"Ж бр. 1,00 
Колектор за клапани 5-пътен / холендров 1"Ж бр. 2,00 
Коляно / холендър 1" х 1"М бр. 5,00 
Коляно / холендър 1" х 1"  бр. 5,00 
Нипел с уплътнение 1" бр. 15,00 
Тапа / холендър 1"Ж бр. 5,00 
Адаптор / холендър 1" х 1"М бр. 15,00 
Спирателен кран сферичен PP/метал 1" Ж х 1" Ж бр. 5,00 
Филтър дисков 2"(SSS) 817 см2 155Mesh бр. 1,00 
Капков маркуч Ø16mm/ 0,33cm/2 l/h кафяв / 400m 
ролка / кафяв 

л.м. 150,00 

Спирателен кран с втулка РЕ 3/4" М х 16 бр. 3,00 
Спирателн кран РЕ 3/4"М  х 3/4"М бр. 3,00 
Регулатор на налягане 1,7 атм. 3/4"М --3/4"Ж   бр. 3,00 
Муфа РЕ 3/4" х 3/4" бр. 3,00 
Муфа РЕ Ø16 x 16 бр. 10,00 
Нипел РЕ 3/4" х 3/4" бр. 5,00 
Коляно РЕ Ø16 x 16 бр. 25,00 
Тройник РЕ Ø16 x 16 x 16 бр. 25,00 
Тройник РЕ  Ø16 x 3/4"М x 16 бр. 5,00 
Коляно РЕ Ø16 х 3/4"М бр. 5,00 
Скоба двойна РЕ Ø16 х 16 бр. 20,00 
Колче фиксиращо РЕ Ø16(20)  бр. 80,00 
      
ІІІ.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ     
Трасировъчни работи бр. 1,00 
Изкоп - насип  м 1350,00 
Монтажни работи на  тръби, фитинги и 
специализиран продукт 

бр. 1,00 

Транспортни и доставни за материали тръби и ел. 
кабели и части  

бр. 1,00 
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І. Комбиниран шкаф (КШ), тръбна мрежа и кабели 
1 кV 

    

Доставка и монтаж на КШ , IP 44  съгласно ел. 
схема 

бр. 1,00 

Трасиране кабелна линия на равен терен км. 0,17 
Направа на заземител за КШ, състоящ се от 2 бр. 
поцинковани кола 63/63/6мм. - L=3м. 

компл. 1,00 

Направа на кабелен изкоп 1.10м./0.50м. в почва ІІІ -
та категория със зариване и трамбоване 

м¹ 36,00 

Също, но на изкоп 0.8м./0.5м. м¹ 137,00 
Доставка и полагане в готов изкоп на РVС тръба 
Ø110мм. (работна+резервна) 

м¹ 72,00 

Също, но на РVС тръба Ø75мм. 
(работни+резервни) 

м¹ 344,00 

Доставка и изтегляне на кабел1 кV, тип САВТ 5 х 
25 мм2 (за КШ) 

м¹ 40,00 

Също но кабел СВТ 5х6мм2 (за Т п.ст. и Т шахта) м1 200,00 
Също но кабел СВТ 3х4мм2 (за рекл. пана) м1 35,00 
Свързване на  проводник със сечение 25 мм2 към 
съоръжение 

бр. 10,00 

Също, но със сечение до 6 мм2 бр. 24,00 
Полагане на сигнална лента с надпис "Опасно за 
живота" в готов изкоп 

м1 173,00 

Направа на единична кабелна шахта с размери 
0.90м./0.60м./1.10м. С капак 

бр. 4,00 

Изпитване на изолацията на кабел1 кV бр. 5,00 
Изпитване на повишено напрежение на кабел1 кV 
и съоръжение (табло) 

бр. 6,00 

Доставка на бетон клас С 12/15 за укрепване на 
тръба в тръбна мрежа 

м3 5,00 

      
ІІ. Оборудване на извод в съществуващо 
електромер но табло тип "ТЕПО- 1П" (съгласно 
становище на на ЧЕЗ) 

    

Доставка и монтаж на двойнотарифен електромер 
тип 3х5/100А;380V 

бр. 1,00 

Също, но триполюсен автоматичен предпазител 
40А 

бр. 1,00 

      
ІІІ. Алейно и парково осветление     
Трасиране кабелна линия на равен терен км. 0,43 
Направа на кабелен изкоп 0.80м./0.40м. на равен 
терен със зариване и трамбоване 

м1 430,00 

Доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана 
тръба Ø36мм. 

м1 430,00 

Доставка и изтегляне в  монтирани тръби на 
кабелоподобен проводник тип СВТ 3х4мм2 

м1 620,00 

Свързване на проводник със сечение 4 мм2 към 
съоръжение 

бр. 354,00 

Полагане на сигнална лента в готов изкоп м1 430,00 
Направа на изкоп с размери 0.40м./0.40м./0.80м. в 
почва ІІІ-та категория (за стълбове) 

бр. 23,00 

Също, но изкоп с размери 0.25м./0.25м./0.60м. (за 
стълбчета) 

бр. 36,00 
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Доставка на бетон клас С 16/20 за направа на 
фундаменти на стълбове 

м3 1,80 

Доставка и полагане на гофрирана РVС тръба 
Ø23мм. (излазна тръба) 

м1 100,00 

Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб 
Н=4.0м.  в компл.  с авт. прекъсвач 6 А - по избор 
на архитекта 

бр. 23,00 

Доставка и монтаж на "парков" осветител с к.л.л. 
35W върху монтиран стълб, по избор на архитекта 
и Възложителя 

бр. 23,00 

Също, но на  "парков" осветител с к.л.л. 1х18 W в 
компл.  с  ниско стълбче с Н=0.80м. и авт. 
прекъсвач 6 А 

бр. 36,00 

Направа на заземител за стълб с 1 бр.  поцинкован 
кол 63/63/6мм. - L=1.5м. 

бр. 20,00 

Изпитване на изолацията на кабел1 кV бр. 2,00 
Изпитване на кабел на повишено напрежение  бр. 2,00 
Доставка и монтаж на кабелна кутия К1-35 (за 
стълбове в местата на разклонение) 

бр. 35,00 

      
І. ЗЕМНИ РАБОТИ     
Изкоп на хумус с hср = 0,3 м и измозване на депо м² 1989,95 
Изкоп земни маси от картограма на земните маси м3 40,35 
Обратен насип от несвързани почви тип А, 
включително разриване и уплътняване 

м3 180,30 

Превоз земни маси на депо (т.1 и т.2) Кразб = 1,15  м3 732,95 
      
ІІ. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ     
Подготовка на земното легло     
За алейни настилки и настилки по арх.детайл 
(подравняване и валиране) 

м² 1688,20 

Настилки за алеи     
Направа настилка от паважни елементи, цвят сив с 
дебелина 6 см 

    

Паважни елементи м² 875,00 
Пясък, филц фракция 0 < d <  10 мм м3 43,75 
Уплътнен пласт от баластра (Е = 250 МРа) м3 218,75 
Водеща ивица 10/25/50 - права м 297,00 
Водеща ивица 10/25/50 - легнала м 167,00 
Градински бордюр 8/16/50 (материал, вкл.доставка) м 621,00 
      
ІІІ. БЕТОНОВИ РАБОТИ     
За полагане на водеща ивица 10/25/50 - права м3 11,90 
За полагане на водеща ивица 10/25/50 - легнала м3 3,20 
За полагане на градински бордюр 8/16/50 м3 24,90 
      
І. РАСТИТЕЛНОСТ     
Стандартна иглолистна растителност 10-12г- бр. 76,00 
Стандартна широколистна растителност 7-9г- бр. 73,00 
Вечнозелени храсти -4 г. бр. 147,00 
Цъвтящи храсти - 3 г. бр. 148,00 
Храсти за жив плет - 2 г. бр. 280,00 
Многогодишни цветя бр. 65,00 
Едногодишни цветя - 36 бр. /м² бр. 0,00 
Тревна смеска  25 кг/дка за 2.75дка кг 68,75 
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Прегорял оборски тор т 10,19 
В т.число:      
По поз. 1 при 10 кг/бр. кг 760,00 
По поз.2 при 10 кг / бр. кг 730,00 
По поз.3 при 5 кг / бр. кг 735,00 
По поз.4 при 5 кг / бр. кг 740,00 
По поз.5 при 5 кг / лин. м. кг 150,00 
По поз.6 при 3 кг /бр. кг 195,00 
По поз.8 при 2500 кг / дка. кг 6875,00 
Общо: кг 10185,00 
ІІ. ОЗЕЛЕНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ     
Засаждане на иглолистна декоративна растителност 
в дупки с р-ри 80/80/80см. в т.ч. ръчно изкопаване 
на дупките 

1000 0,08 

Засаждане на широколистна декоративна  
растителност в дупки с р-ри 80/80/80см. в т.ч. 
ръчно изкопаване на дупките 

1000бр. 0,07 

Засаждане на вечнозелена храстова растителност в 
дупки с р-ри 50/50/50см. в т.ч. ръчно изкопаване на 
дупките 

бр. 147,00 

Засаждане на цъвтящи храсти в дупки с р-ри 
50/50/50см. в т.ч. ръчно изкопаване на дупките 

бр. 148,00 

Засаждане на двуреден жив плетт в траншея с р-ри 
30/0.5/0.5 м. в т.ч. ръчно изкопаване на траншеята 
(280бр.) 

100м 0,40 

Засаждане на многогодишни цветя в дупки с р-ри 
30/30/30см. в т.ч. ръчно изкопаване на дупките 

бр. 65,00 

Засаждане на летни едногодишни цветя при 36 
бр./м² 

м² 0,00 

Затревяване на 1/3 от общата площ след 
изграждане на новата алейна мрежа и съоръжения - 
триетапно 

дка 2,75 

Изграждане на алпинеум м2 60,00 
Разходи за закупуване на оборудване и 
обзавеждане в град Козлодуй 

    

Обзавеждане   
7. ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
СЪОРЪЖЕНИЯ 

    

Пейки с гръб -  готово изделие с дървена седалка и 
облегалка на метална конструкция - градинска 
дървена пейка  с ориентировъчни размери 200/65 
см  и височина 45см. Пейката трябва да бъде  
изработена  от висококачествен дървен материал,  
подходящ за външни условия .  

бр. 21,00 

Пейки с гръб -  готово изделие с дървена седалка и 
облегалка на метална конструкция - градинска 
дървена пейка  с ориентировъчни размери 160/65 
см  и височина 45см. Пейката трябва да бъде  
изработена  от висококачествен дървен материал,  
подходящ за външни условия .  

бр. 5,00 

Дървена пейка по детайл  от добре изсъхнал 
импрегниран иглолистен материал І-во качество, 
БДС EN 13 042  на сглобка със сечение 90/90мм. , 
монтирана върху клоцове около многогодишни 
дървета 

бр. 5,00 
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Дървени перголи  по детайл от добре изсъхнал 
импрегниран иглолистен материал І-во качество, 
БДС EN 13 042  на сглобка със сечение 90/90мм.  и 
декоративна решетка със сечение 40/40мм. 

бр.  5,00 

Беседка тип "щатра" по детайл - Чертеж 6/12 бр. 3,00 
Химическа тоалетна - санитарна кабина  - с 
размери  1.50/2.20м.  Оборудвана с контейнер за 
отпадни води с тоалетен капак ,отдушник, поставка 
за тоалетна хартия, механизъм за затваряне с 
индикатор  "свободно - заето" 

бр. 2,00 

Химическа тоалетна - сананитарна кабина  с 
размери  1.80 м./ 2.20м. за хора със затруднени 
движения, .окомплектована с нисък под , 
контейнер за отпадни води с тоалетен капак 
,отдушник, поставка за тоалетна хартия, 
ръкохватки на две от стените  
Фходната врата е със затварящ механизъм и 
индикатор свободно - заето. 

бр. 1,00 

Метални кошчета за отпадъци - готово изделие -
стоманена стойка с обръщаем кош за стационарен 
монтаж. Вътрешен съд от поцинкована ламарина с 
обем 50 литра. Прахово покритие. Ширина: 600 мм. 
Дълбочина: 380 мм. Височина 1000 мм. 

бр. 20,00 

      
8 СЪОРЪЖЕНИЯ  ЗА ОБОРУДВАНЕ НА 
СЕРТИФИЦИРАНАТА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА  

    

Пейки с гръб -  готово изделие с дървена седалка и 
облегалка на метална конструкция - градинска 
дървена пейка  с ориентировъчни размери 160/65 
см  и височина 45см. Пейката трябва да бъде  
изработена от висококачествен дървен материал,  
подходящ за външни условия .  

бр. 4,00 

Информационни табели попоръчка- размер 100/70 
см. –без остри ръбове – за монтаж до двата подхода 
на площадката  (чл.12 от Наредба №1)   

бр.  2,00 

Подвижна тента – навес (готово изделие) - поз 3.1 
от черт. 2/12  - стоманена конструкция Градинската 
шатра - павилион е с размери 3 x3 м и височина 
230см.  
Устойчив и  на вятър с подвижно UV защитно 
покритие от полиестер устойчиво на атмосферно 
влияние  50+. Стоманена конструкция с прахово  
покритие. 
Покрив от полиестер - 260 г/ кв.м 
Лесно задвижване на покрива чрез въжена система 

бр.  1,00 

Комбинирано съоръжение за катерене и пързаляне 
– готово изделие по схема - поз. 3.2.  от черт 2/12 – 
Металната конструкция, боядисана  с боя с 
антикорозиращи съставки и висока устойчивост на 
UV лъчи и надраскване. Плоските модули  от 
обемноводоустойчив шперплат , обработен с 
полиестерни смоли и лакиран за защита от влага и 
дървояди. Пързалките са от висококачествени 
полиестерни смоли с необходимите пигменти и 
добавки за цвят и пластичност., като структирана 
им  е многослойна и армирана със стъкломат. 

бр. 1,00 
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Съоръжение за  катерене, пързаляне  и игра - 
каляска - крепост  -готово изделие по схема - поз. 
3.3. от черт 2/12 на проекта. Металната 
конструкция, боядисана  с боя с антикорозиращи 
съставки и висока устойчивост на UV лъчи и 
надраскване. Плоските модули  от 
обемноводоустойчив шперплат , обработен с 
полиестерни смоли и лакиран за защита от влага и 
дървояди. Пързалките са от висококачествени 
полиестерни смоли с необходимите пигменти и 
добавки за цвят и пластичност., като структирана 
им  е многослойна и армирана със стъкломат. 

бр. 1,00 

Люлки - типово съоръжение поз. 3.4. от черт 2/12  
Стоманена конструкция с две окачени седалки - 
Металната конструкция, боядисана  с боя с 
антикорозиращи съставки и висока устойчивост на 
UV лъчи и надраскване. Седалките са изработени 
от висококачествени полиестерни смоли с 
необходимите пигменти и добавки за цвят и 
пластичност., като структирана им  е многослойна 
и армирана със стъкломат., с облегалки и затваряне 
отпред за обезопасяване.  

бр. 1,00 

Стоящи люлки - тип „греда” – готово изделие, 
стационарно закрепено - поз. 3.4 от черт. 2/12 

бр. 1,00 

Чешма фонтанка  - поз. 3.5. от черт.2.2. – бетон с 
ориентировъчни размери  d=475, h=500 mm 

бр. 1,00 

Пързалка - готово изделие - поз. 3.6 от черт 2/12 
Метална конструкция, боядисана  с боя с 
антикорозиращи съставки и висока устойчивост на 
UV лъчи и надраскване. Пързалката е  от 
висококачествени полиестерни смоли с 
необходимите пигменти и добавки за цвят и 
пластичност., като структирана им  е многослойна 
и армирана със стъкломат. 

бр. 1,00 

 
6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА 

Обектът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР в 
съответствие с изготвен, съгласуван и одобрен инвестиционен проект. 

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от 
ЗУТ и започва след подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка 
и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР и 
въвеждане на обекта в експлоатация, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от 
участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие 
с изискванията на действащото българско законодателство, техническите спецификации на 
вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни 
практики в България и в Европа. 

Техническата реализация ще се осъществи в същата последователност в която 
работите са описани в инвестиционните проекти. 

 
7. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РАБОТА 

По отношение на дейностите, предвидени в настоящата обществена поръчка, 
изпълнителят следва стриктно да се придържа към предвиденото в техническите проекти, 
количествените сметки, описващи видовете работи, като съдържанието на обяснителните 
записки в пълния им обем следва да се счита като неразделна част от настоящите технически 
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спецификации. 
В случай на изрично упоменаване на конкретна марка или модел, следва да се 

разбира, че е допустимо да се предложи еквивалент, който да отговаря в пълна степен на 
изискванията на инвестиционния проект. 

 
Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение:  
Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.  
Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на 
дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В 
случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, 
работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.  

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните 
работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат 
съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

 
8. ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ 

Изпълнителят трябва да спазва стандартите и нормативите, действащи в Република 
България. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и 
строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. 
Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 
упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.  

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва 
да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.  

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 
извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение. 

 
Контрол по време на строителния процес:  
Контролът се осъществява от:  
 Консултантът, осъществяващ строителен надзор;  
 Инвеститорски контрол на общината в качеството й на Възложител - 

осъществяват проверки на място.  
 
В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще 

включват:  
 проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническия проект и 

всички изменения в тях, одобрени от общината;  
 измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на 

извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния 
надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;  

 проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и 
продукти, и съответствието им с изискванията на техническия проект; 

 проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици. 
 

9. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО 
ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ В СТРОЕЖА, ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО – 
НОРМАТИВИ, СТАНДАРТИ И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА 
ОТГОВАРЯТ. 

 
Строежът трябва да отговаря на изискванията на чл. 169 и чл.170 от Закона за 

устройство на територията. 
СМР следва да се изпълняват в съответствие с инвестиционните проекти и 
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одобрените дейности съгласно приложените количествени сметки, настоящите технически 
спецификации, условията на договора за възлагане на обществената поръчка и 
действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в 
експлоатация. 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежа трябва да са 
годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 
строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 
отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 
отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за 
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и 
реконструкции на строежите.  

По смисъла на Регламент № 305: 
 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 

пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни 
показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по 
отношение на основните изисквания към строежите;  

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да 
бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;  

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;  

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 
експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 
изразени като ниво, клас или в описание.  

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 
съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 
1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 
Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти 
се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената 
употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. 
Декларациите са:  

1. декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за 
строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска 
техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен 
продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;  

2. декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат 
от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена 
декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;  

3. декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато 
строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 
производство, за влагане в един единствен строеж.  

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 
изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 
определени.  

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 
характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежите и само 
такива, които са заложени в инвестиционния проект със съответните им технически 
характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 
със съответните нормативни актове за строителство.  

 
Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и 

материали за трайно влагане в строежа, обект по проекта: изпълнителят следва да изпълнява 
и поддържа строежа в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата 
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спецификация за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен 
срок на съществените изисквания за:  

1. механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);  
2. безопасност при пожар;  
3. хигиена, опазване на здравето и на околната среда;  
4. безопасна експлоатация;  
5. защита от шум;  
6. икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).  
 
С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и 

материали, които се влагат от Изпълнителя при изпълнението на СМР, трябва да имат 
оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.  

 
Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява 

заплаха за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:  
1. отделяне на отровни газове;  
2. наличие на опасни частици или газове във въздуха;  
3. излъчване на опасна радиация;  
4. замърсяване или отравяне на водата или почвата;  
5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;  
6. наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на 

строежа. 
 
Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните 

технически спецификации: 
 Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или 

еквивалентни;  
 Европейски технически одобрения (с или без ръководство), когато не съществуват 

технически спецификации. 
 В случай, че спецификации не съществуват, строителните материали следва да 

съответстват на признати национални технически спецификации. 
 
Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, 

включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, 
същите се определят от: 

 Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни 
стандарти, или еквивалентни; 

 Български стандарти или еквивалентни; 
 При условие, че не са налице публикувани стандарти, се прилагат български 

технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите 
или на отделни строителни и монтажни работи. 

 
Всяка доставка на строителната площадка и/или в складовете на Изпълнителя на 

строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва 
да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от 
указания за прилагане, изготвени на български език.  

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават 
подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само 
такива, които са заложени в инвестиционния проект със съответните им технически 
характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени 
със съответните нормативни актове за строителство.  

Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта 
материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява 
документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не 
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съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, 
следва да се отстранят незабавно от обекта. 

Материалите следва да се съхраняват  и опазват по начин осигуряващ защита от 
кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - 
увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се 
изискват допълнителни средства от Възложителя. 

Всяка доставка ще се контролира от инвеститорския контрол и консултанта, 
упражняващ строителен надзор на строежа.  

 
Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение 

на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.  
В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи 

на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и 
оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, 
декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, 
съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите 
подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.  

 
Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от 

Възложителя.  
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка 

за изпълнението на всички предвидени в инвестиционния проект видове работи.  
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя технически проект и качество, съответстващо на БДС. Да 
съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други 
нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги 
отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от 
съответните държавни институции.  

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 
предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 
подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в 
обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е 
промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 

 
За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за 

посочен в настоящата спецификация стандарт има  последващо  по-ново издание,  същото  е 
валидно. 

За всяко изискване за съответствие със стандарти за системи за управление на 
качеството участниците могат да представят и еквивалентни сертификати. 

При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се 
спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба. 

 
10. МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. СТРОИТЕЛНА 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
В процеса на строителството Възложителят ще упражнява контрол на извършените 

строителни работи на Изпълнителя. Възложителят има право да изиска да контролира, в това 
число и чрез нает от него Консултант, процесите на производство на определени съоръжения 
и материали, които ще се използват при изграждането и обзавеждането на обекта, както и да 
взема участие в специални изпитания и проверки извършвани от Изпълнителя в процеса на 
производство. В този случай, при наличие на поддоставчици и подизпълнители, може да се 
изиска Изпълнителят да осигури право на достъп на Възложителя/Консултанта и до местата 
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на производство на поддоставчиците /подизпълнителите. Във всички случаи това право на 
Възложителя не следва да нарушава нормалния производствен процес на Изпълнителя. 

 
11. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И 
ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ. 

 
От страна на Изпълнителя се изисква стриктно спазване, включително и по 

отношение на трети лица, на разпорежданията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и 
всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 
на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на 
подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 
строителната площадка.  

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в 
страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и 
други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически 
нормативни документи за строителство.  

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи 
План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ 
строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на 
строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи.  

 
При изпълнение на СМР работниците да бъдат инструктирани по техника на 

безопасност и да бъдат снабдени с работно облекло и предпазни средства съобразно вида и 
условията на работа. 

 
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 

ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.  
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация 
и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

 
12. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 
Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на обекта 

трябва да бъде такава, че да осигури окончателното му приемане съгласно чл.176, ал.1 от 
ЗУТ. 

Гаранционните срокове за обекта следва да са не по-малки от посочените в чл. 20 от 
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. Същите започват да текат от деня на въвеждането на 
строителния обект в експлоатация (издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация). 

 
ВАЖНО! 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или 
еквивалент” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени 
стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, 
както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 
произход или производство. 
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Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен 
модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на 
основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с 
всеки съотносим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен 
начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите. 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на 
действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните 
проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на 
Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се 
допуска изпълнение с нестандартни материали. 

 


